Farní sbor ČCE v Chrudimi
Zprávy k Výročnímu sborovému shromáždění, konanému 27. února 2011
Zpráva kazatelky
Napsat zprávu za uplynulý rok (v tomto případě za rok 2010) o tom, co se ve sboru dělo, není jednoduché.
Nejdřív člověk trápí paměť, pak si přibere na pomoc knihu sborových ohlášení a ještě i kalendář sborových akcí
– a pozvolna se začíná rýsovat obraz toho, co jsme ve sboru za ten rok společně prožili. Výsledný obrázek, zdá se
mi, je docela příjemně pestrobarevný. Když si dovolím přirovnat obraz života sboru k obrazu s květinovým
zátiším, tak pozornost na první pohled přitáhne několik výjimečných, krásných květů – vydařené sborové dny,
jarní s Tomášem a Danielou Bískovými o životě ve Skotsku, podzimní se synodním seniorem Joelem Rumlem ke
120. výročí postavení kostela, vernisáž výstavy fotografií Pavla Gregora, slavnost konfirmace, spojená se křtem
čtyř mladých lidí, vánoční a velikonoční bohoslužby s velkou účastí a sváteční atmosférou, jarní koncert Nsango
Malamu i adventní koncert pěveckého sboru Slavoj, které se setkaly s velkým ohlasem u chrudimské veřejnosti...
To naše „květinové zátiší“ však nezůstává jen u několika výrazných květů, je doplněno kvítky ne už tak
nápadnými, i když rovněž svěžími, barevnými, většími i menšími, a pro celkový výraz „kytice“ nezbytnými:
každonedělními bohoslužbami s nedělní školou, s pravidelným vysluhování svaté Večeře Páně, biblickými
hodinami na faře a na Větrníku, hodinami náboženství a konfirmační přípravy, schůzkami mládeže, pěveckého
sboru, dámského klubu, sborovou besedou i několika čerstvými poupátky setkávání maminek s dětmi v biblické
školce... Ta naše kytice je doplněná všelijakými okrasnými travinami: vydařeným jarním výletem do Doudleb a
Kostelce nad Orlicí, veselým zahradním piknikem na farní zahradě ve Slatiňanech, akčním letním táborem s
dětmi v Pusté Rybné, podzimním, turisticky laděným víkendovým pobytem v Jánských Lázních... Nechybí ani
ještě stále trošku exotická větvička: ekumenická modlitební setkání či 2-3 setkání evangelické a katolické
mládeže u nás i „u nich“... Ten pestrý pugét je vyztužen několika pevnými zelenými listy: to je staršovstvo, které
samo o sobě neční do popředí, ale dává celé vazbě oporu a pevnost. Přesto kytice jako celek nepůsobí
sešněrovaně, naopak dokonce vypadá, že je ji možno dozdobit dalšími květinami...
Ovšem bez průzračné, čisté vody ve váze by i ty sebekrásnější květiny působily zvadle a smutně. Tou
občerstvující vodou je slovo Boží, blízkost Kristova, společenství, které mezi námi působí Duch svatý - z nich
čerpá každé naše shromáždění, od těch nejmenších, kde se scházíme v malém hloučku s dětmi, s konfirmandy, s
mládeží, na biblických hodinách, při zkouškách pěveckého sboru, až po ta početnější při nedělních bohoslužbách
a sborových slavnostech.
Malovat neumím, to mi nebylo dáno, ale z té alegorické kytice sborového života, kterou jsem se vám tu
pokusila vylíčit, mám radost, těší mne její pestrobarevnost; někdo s vytříbeným vkusem možná řekne, že je to
kýč, rozhodně však není nudná a uvadlá. A tak mám naději, že se snad líbí i leckomu z Vás a modlím se a přeju
si, aby se líbila i našemu Pánu, Stvořiteli, Vykupiteli a Posvětiteli.
Anna Lavická
PS: Kdo z Vás v této zprávě postrádá přesná čísla a údaje o počtech shromáždění a zúčastněných, bude
uspokojen při výročním sborovém shromáždění, jehož součástí bude také seznámení se sborovou statistikou za
rok 2010.
Zpráva kurátorky
Zdá se, že protože každoročně řešíme havarijní situace na nemovitostech sboru, nemůže zpráva o činnosti
staršovstva začínat jinak než poděkováním za práci a starosti spojené s jejich odstraňováním. I v loňském roce
jsme se potýkali s havárií - tentokrát odpadů a rozvodů vody v domě číslo 303, která snad v době konání
sborového shromáždění bude už definitivně odstraněna. Staršovstvo pečlivě zvažuje možná řešení, zejména s
ohledem na finanční situaci sboru po předchozích stavebních úpravách. Jsem ráda, že i přes zátěž nad běžnou
sborovou agendu je účast na schůzích nadprůměrná a nemizí dělná atmosféra a dobrá nálada. Jen schůze bývají
pro někoho příliš dlouhé…
Scházíme se pravidelně 1x měsíčně, většinou první středu v měsíci, v mezidobí při řešení aktuálního
problému využíváme elektronickou diskusi. Tento způsob práce zaručuje pružnost a možnost rychlého
rozhodování.
Staršovstvo vítá pestrou nabídku sborových shromáždění i otevírání se chrudimské veřejností při
mimořádných kulturních akcích. Doufáme, že se nám tím daří prolamovat určitý ostych laické veřejnosti nebo

případné proticírkevní nálady.
Pečlivě při svých rozhodováních zvažujeme ekonomické možnosti. V loňském roce jsme uhradili druhou
splátku Litomyšli a vzhledem k tomu, že jsme neuspěli se žádostí u Jeronýmovy jednoty, zaplatili jsme i dluh za
dva minulé roky. Máme připravené i další kroky, jak postupovat a jistě bude při sborovém shromáždění dostatek
prostoru zodpovědět případné dotazy. Ještě letošní rok nebude snadný, ale doufáme, že už nás nepostihne
finančně náročná a neplánovaná akce a že hospodaření bude opět přinejmenším vyrovnané nebo přebytkové. Těší
nás, že se v době svobodného života sboru za uplynulých 20 let stihlo tolik potřebného udělat.
Děkujeme všem, kteří svou obětavostí a modlitbami podporujete společné dílo.
Hana Mazurová
Zpráva o nedělní škole
Pravidelní účastníci bohoslužeb vědí, že se nedělní škola konala i v roce 2010 během bohoslužeb. Během
druhého pololetí školního roku 2009/2010 i na podzim 2010/2011 pokračoval výklad podle příručky synodní
rady „Pozvání na cestu“. Program je velmi dobře připraven a katechetická příloha prohlubuje i biblické vzdělání
vyučujících. Výuky se účastní 5 dětí, všechny však ne stejně často. Máme naději, že se časem přidají i dnešní
předškoláci. Po výkladu následuje krátká modlitba, rozhovor s dětmi o probraném příběhu i jeho souvislostech
v dnešní době a podle času i nějaká hra nebo kreslení. Při výuce se střídali: Nora Gregorová, Jan Lavický, Jana
Maděrová, Eva Skálová ml. a já. Všechny děti z nedělní školy se každoročně těší na letní tábor. Loni se poprvé
konal společně se sborem v Heřmanově Městci, a to v Pusté Rybné. (Zatím byl pokaždé na jiném místě.) Kromě
přitažlivého programu je pro děti přínosem i seznámení s prostředím různých sborů, což se jim bude hodit
v dospělosti, budou-li hledat kontakty na naše sbory v místě nového bydliště. Za pořádání táborů patří manželům
Lavickým velký dík!!!
Jarmila Skálová
Zpráva pěveckého kroužku
Náš pěvecko-instrumentální soubor pracuje čtvrtým rokem a za tu dobu získal pevné místo mezi dalšími
sborovými aktivitami. Není to vždy jednoduché. Vloni v létě jsme se museli vyrovnat s odstěhováním našeho
zpěváka a houslisty, bratra faráře Klobásy a na podzim odešli další dva aktivní členové, Evička Skálová a Jeník
Lavický do Prahy na studia, takže se nemohou zúčastňovat pravidelných zkoušek. Stává se, že naše plány naruší
onemocnění někoho z nás, nebo závažné pracovní či rodinné důvody. Zatím jsme ale všechny „krize“ zvládli se
ctí, v uplynulém období jsme nemuseli odvolávat ani jedno z našich „vystoupení“. Děkuji proto všem
hudebníkům, protože bez jejich obětavosti, nasazení a schopnosti překonávat překážky by to prostě nešlo. Děkuji
i těm, kteří se k nám přidávají pouze příležitostně.
Scházíme se každé úterý (kromě prázdnin) v 19.30 na faře a je nás stále málo. Velmi si vážíme příchodu naší
nové posily, sestry Dagmar Mrkvové. Uvítali bychom však, kdyby se k nám připojili další členové, hlavně bratři.
Pokud rádi zpíváte nebo hrajete na nějaký hudební nástroj, přijďte mezi nás. Zkoušky nejsou nijak náročné a
užíváme si při nich i dost legrace. Však také naším cílem není žádné velké koncertování, ale „jen“ obohacení
našeho sborového života a služba v našem sboru. Zpíváme a hrajeme na slavnostních bohoslužbách, sborových
oslavách a pravidelně se zúčastňujeme každoročního setkání pěveckých sborů našeho seniorátu.
Věra Nováková
Zpráva za sborovou besedu
Beseda se koná každou první středu v měsíci, kromě prázdnin, ve 14 hodin ve sborové síni na faře. Vloni jsme
se sešli celkem 10x při průměrné účasti 8. Po krátké zahajovací pobožnosti, modlitbě a písni se seznamujeme s
nějakou zajímavou osobností, knihou nebo činností (religionistka Věra Tydlidátová, dokumentarista Lukáš
Přibyl, Erazim Kohák a další). Seznámili jsme se s problematikou bezdomovců, uprchlíků, azylantů. Vzpomínali
jsme na dobu 2. světové války s těmi, kteří ji prožili většinou jako děti, na koncentrační tábory a holokaust, na
konec války, osvobození, květnové povstání v Praze. V květnu jsme oslavili 85 narozeniny s. Fechtnerové a 75.
narozeniny s. Richterové. Vzpomínali jsme na pana faráře Kantorka a s vděčností procházeli dokumentárními
fotografiemi z jeho pozůstalosti. Četba z knihy „Rybeňáci" J .Fajmona, článek o zvonech v Krouně a básně s.
Elišky Vlčkové nám mile připomněly kraj Vysočinu. Z archivu jsme vybírali dokumenty a fotografie vztahující
se ke 120. založení našeho sboru.

Zveme i Vás ostatní, přijďte mezi nás.
Eva Richterová
Zpráva o činnosti mládeže
Mládež se schází každý pátek na faře. Schází se nás většinou kolem šesti nebo sedmi, což je zhruba stejně
jako minulý rok (ale když se zadaří, je nás i devět :-)
Podílíme se společně na přípravách programů, letos jsme se zaměřili na příběhy praotců. Každý týden jeden
z nás nastuduje příběh, který pak ostatním vyloží se svými postřehy. Inspiraci čerpáme s knihy Povídá se od Nico
ter Lindena. Teologicky nás přitom zaštiťuje Anička Lavická, na kterou někdy zbude i příprava programu. Než se
pustíme do biblického textu, obvykle si ještě zazpíváme a probereme nejžhavější novinky. Po výkladu příběhu
následuje živá diskuze. Čas si zpříjemňujeme čajem, příležitostně i něčím k zakousnutí. Před Vánocemi jsme se
věnovali také nacvičování vánoční hry. Pokud vyjde čas, také rádi navštěvujeme seniorátní a celocírkevní akce
pro mládež. Společné chvíle nás tak baví, že se scházíme i mimo páteční večery.
Mládeže nás baví a doufáme, že se budeme v tomto (nebo větším) počtu scházet i nadále.
Ivča Blehová a Jeník Lavický
Přehled hospodaření sboru za rok 2010
Peněžní prostředky 1.1.2010
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy, údržba
Cestovné
Křesť.služba, květiny, občerstvení
Telefon
Ostatní služby
Mzdy
Repartice seniorátní
Repartice celocírkevní
Personální fond
Náklady celkem
Splátky půjček
Jiné výdaje
Závazky
Náklady celkem – upravené
VÝNOSY
Sborové sbírky Chrudim
Slatiňany
Dary
Dary – účelové
Salár
Příjmy z hospodářské činnosti
Ostatní sborové příjmy
Výnosy celkem
Příjem půjček
Výnosy celkem – upravené
Peněžní prostředky 31.12.2010
K některým položkám:
I. Náklady

Kč
219 329
21 201
85 002
5 299
4 916
8 335
12 386
16 389
9 576
12 400
23 600
71 000
270 104
110 000
110 963
-2 670
488 397
92 276
880
46 000
8 000
207 600
13 273
17 393
385 422
250 000
635 422
366 354

Spotřeba materiálu - mimo jiné byly pořízeny nové police do sálu a z bezpečnostních důvodů koberec ke
vchodu do fary.
Spotřeba energie – fara a kostel – voda – 6 418 Kč, plyn – 53 081 Kč, el. energie 25 503 Kč.
Jiné výdaje – sem spadají zálohy na plyn a elektřinu za dům 303 zaplacené v období od 3/10, které jsou
vyúčtovány až v roce 2011.
II. Výnosy
Ve výsledcích na předchozí straně nevidíte, kolik se vybralo na celocírkevních sbírkách(toto číslo hospodářský
výsledek neovlivní – co shromáždíme, hned odvedeme).
Za rok 2010 jsme odeslali 42 478 Kč (z toho 1 230 bylo vybráno ve Slatiňanech).
Na Jeronymovu jednotu jsme odvedli 38 469 Kč.
Pak jsme přispěli na nepovinnou sbírku pro Haiti (27 300 Kč), na sbírku pro diakonii v Čáslavi (7 600 Kč)
a sbírku pro lidi po povodních (30 300 Kč).
Položku ostatní sborové příjmy tvoří hlavně 12 000 – nájemné od Lavických, 500 Kč za užití sborového sálu,
prodej Biblí, zpěvníků, knih 735 Kč. Úrok z našeho účtu je tentokrát opravdu roztomilý – 23,32 Kč.
Náklady a výnosy – dům pro faráře-důchodce – Pardubická 303
V roce 2010 bylo na nájemném vybráno 70 950 Kč, vydáno bylo 57 677 Kč (servisní prohlídka kotlů, daň
z nemovitosti, čištění hořáčků, elektřina ve volném bytě, klíče, deratizace, pojištění, apod.).
Ke dni 31.12.2010 náš sbor dluží 3 věřitelům celkovou částku 390 000 Kč.
Pro ty členy, kteří rádi srovnávají (myslím, že na loňském VSS zaznělo přání vidět různé položky uplynulého
roku a údaje let předchozích):
Rok
Salár
Sbor. sbírky
Dary
Celoc. sbírky Jeronymova jednota
2010
207 600
92 276
46 000
42 478
38 469
2009
208 944
97 256
60 500
45 337
41 560
2008
211 700
99 683
107 300
46 752
40 832
2007

207 410

99 919

89 950

❋❋

❋❋

2006
2005

170 300
153 737

82 988
88 961

43 422
46 227

❋❋
39 148

❋❋
33 960

❋❋ - opravdu vážným zájemcům tyto údaje mohu v archívu zjistit
Jinak počet salárníků se každým rokem zmenší – průměrně o dva.
Jana Maděrová - pokladní a účetní
Informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2011
Synodní rada nás informuje, že při sčítání, které proběhne koncem března 2011, bude součástí sčítacího listu
osoby také kolonka „Náboženská víra“. Údaj, který z letošního sčítání vzejde, se stane podkladem pro
rozhodování státních a veřejných institucí na dalších deset let. Proto nás prosí o jeho řádné vyplnění. Do
příslušných rámečků je třeba vyplnit celý a přesný název naší církve, tedy - Českobratrská církev
evangelická. Jiný název - např. Evangelická církev - je neplatný.
Sčítací archy bude možno vyplnit i elektronicky, ovšem až poté, co osobně převezmete sčítací formuláře od
sčítacího komisaře. Další informace k elektronickému sčítání naleznete na:
http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/jak_vyplnit_elektronicky_formular

